
הוראות הפעלה 
FJ-SHL2 דגם

PORTABLE MOTION SENSOR LIGHT





מאפיינים

1. פונקציית פנס: יש להוציא את הפנס מבסיס הטעינה. 
הנורות שבלוח הקדמי של הפנס יידלקו באופן אוטומטי. 
במידה ומעוניינים להדליק את הנורות שבחלק העליון של 
הפנס, יש ללחוץ על לחצן הפעלה/כיבוי. באמצעות לחיצה 
על לחצן זה, יש אפשרות לעבור בין האור )בחלק הקדמי-

העליון של הנורה( או לכבות את כל הנורות.
2. פונקציית חיישן: יש למקם את הפנס על גבי בסיס הטעינה 
ולחברו לשקע החשמל. כאשר המוצר נמצא בחלל חשוך 
וקולט תנועה בקדמת החיישן, הוא יידלק באופן אוטומטי. 

לאחר כ- 25 שניות הנורות כבות באופן אוטומטי.
3. פונקציית חירום: במקרה של הפסקת חשמל, כאשר הפנס 

ממוקם בבסיס הטעינה, נוריות ה- LED שבחזית המוצר 
נדלקות באופן אוטומטי. ניתן לבחור במצב כיבוי אורות צדדיים 
והדלקת פנס קדמי, באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
4. פונקציית טעינה חוזרת: ברגע שהפנס טעון במלואו, 
פונקציית הטעינה החוזרת תיפסק באופן אוטומטי. לא ניתן 

להעמיס יתר על המידה על הפנס.

מפרט טכני
•��סוג מתאם: AC 230 וולט, 50 הרץ

•��סוג סוללה: סוללת ליתיום- יון 3.7 וולט, 250 אמפר/לשעה
•�זמן עבודה: 1 נורות חיווי= שעתיים / 8 נורות חיווי= שעתיים 

•�קלט: 1.3 וואט
•�פרטי חיישן: 25 שניות + 5 שניות

•�מרחק חיישן: 2-3 מטר





לקוח/ה נכבד/ה,
חברת פוג׳יקום בע״מ מודה לך על רכישת חיישן תאורת 

לד לבית. לתשומת ליבך:
1.  אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה 

על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות 
רכישת המוצר.

2.  להלן תנאי האחריות:
א.  אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות, 

זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.
ב.  אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה 

מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.
ג.  אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא 

בהוצאות התיקון במקרים הבאים:
��התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות  •

השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח 
עליון לאחר מועד מסירת המוצר.

���המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא  •
הוסמך לכך על ידינו.

��התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר,  •
שליחו או עושה מטעמו.
��המוצר נשבר או נסדק.  •

��במקרה של העברת בעלות על המוצר, יודיע לנו בעל  •
תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות 

לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור, 
האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש 

עד תום תקופת האחריות.

תעודת אחריות לחיישן תאורת לד לבית 
FJ-shl2 :דגם



ד.  האחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך הרכישה.
3.  כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר 
מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים 
להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר 

להחזקתך.
  במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור 

עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה 
,service@yanir.co.il :בטלפון: 03-9078882, דוא״ל 

פקס: 03-9091986.
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